 -03بين الصمت والكالم
كثٌرً ا ما ٌتحٌر اإلنسان :أٌهما أفضل :أن ٌصمت أم أن ٌتكلم؟ وهكذا علٌه أن ٌحدد موقفه بٌن
الصمت والكالم.
فضٌلة الصمت:
نالحظ أن غالبٌة القدٌسٌن قد فضلوا الصمت ،واضعٌن أمامهم قول الحكٌم" :كثرة الكالم ال
تخلو من معصٌة" .وفى ذلك قال القدٌس أرسانٌوس -معلم أوالد الملوك -عبارته المشهورة:
"كثٌرا ما تكلمت فندمت ..وأما عن سكوتً ،فما ندمت قط".
ً
ً
و من أجل هذا صلى داود النبً ً
حافظا لفمً ،بابًا حصٌ ًنا لشفتً" ..وقال
قائال" :ضع ٌا رب
الوحً اإللهً" :االستماع أفضل من التكلم".
و ما أكثر ما تحدثت الكتب الروحٌة عن" :فضٌلة الصمت" ودعت إلٌها ،لكٌما ٌتخلص بها
اإلنسان من أخطاء اإلنسان وهى عدٌدة..
منها الكذب والمبالغة ،وكالم الرٌاء والتملق والنفاق .ومنها التهكم ،والكالم الجارح ،والسب
واللعن واإلساءة إلى اآلخرٌن ،والتحدث بالباطل فً سٌرة الناس .ومنها االفتخار بالنفس
والتباهً ومدح الذات ومنها الكالم البذيء ،والقصص والفكاهات الخلٌعة ،وكالم المجون .ومن
أخطاء اللسان أٌضًا :التجدٌف ،وكالم الكفر ،والتذمر على هللا .ومنها التعلٌم الخاطئ ،والضاللة
والبدع.
ومن أخطاء اللسان أٌضًا الثرثرة .ألن هللا لم ٌخلق اللسان فٌنا لكً ٌتكلم ً
عبثا بال فائدة .لكل هذا
فضل القدٌسون الصمت..
لٌس فقط ،لكً ٌبعدوا عن أخطاء اللسان ،إنما أٌضًا لكً ٌتٌح لهم الصمت فترة للصالة
والتأمل..
ألن اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌتكلم مع هللا والناس فً الوقت نفسه .لهذا قال الشٌخ الروحانً:
(س ِّكت لسانك ،لكً ٌتكلم قلبك).

وقال مار إسحق( :كثٌر الكالم ٌدل على أنه فارغ من الداخل) ،أي أن قلبه فارغ من مناجاة
هللا ،فارغ من العمل الروحً فً التأمل والصالة..
كالم المنفعة:
ٌبقى بعد كل هذا سؤال هام وهو:
هل كل صمت فضٌلة؟
و هل كل كالم خطٌئة؟
كال ،طبعًا ،فقد قال داود النبً فً المزمور" :فاض قلبً بكالم صالح" .إذن هناك كالم نافع
ومفٌد ،وذلك حٌنما نتكلم بالصالحات.
إن الصمت حالة سلبٌة ،بٌنما الكالم حالة إٌجابٌة.
و إنما ٌدرب الناس أنفسهم على الصمت ،حتى ٌتدربوا على الكالم النافع .الصمت إذن هو
وضع وقائً ٌحمٌنا إن كنا نتكلم بدافع بشرى.
أما إن كان هللا هو الذي ٌفتح شفاهنا ،وهو الذي ٌضع كال ًما فً أفواهنا ،فحٌنئذ ٌكون
كالمنا –ال صمتنا– هو العمل الفاضل.
كان السٌد المسٌح ٌتكلم ،والناس "ٌتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه" .والشهٌد
اسطفانوس تكلم فأفحم المجامع الخاطئة " ولم ٌقدروا أن ٌقاوموا الحكمة والروح الذي كان ٌتكلم
به" .وقد قال سلٌمان الحكٌم" :فم الصدٌق ٌنبوع حٌاة".
وقد كان حكماء العالم ٌجوبون البر والبحر ،لكً ٌسمعوا كلمة منفعة من المتوحدٌن والنساك
فً براري مصر وقفارها..
كالم المنفعة هذا ،هو كالم من هللا ٌضعه فً أفوه أحبائه ،لٌبلغوه لآلخرٌن ،هاد ًئا كان أم
شدٌ ًدا.
و من كالم المنفعة :كلمة النصح لمن ٌحتاج إلٌها ،وكلمة العزاء لقلب حزٌن ،وكلمة التشجٌع
لناشئ أو لٌائس ،وكلمة التعلٌم لبناء النفوس ،وكلمة هللا للهداٌة واإلرشاد ،وكلمة البركة ،وكلمة
الحق وكلمة الحكمة ..الخ.
ً
سؤاال بعد هذا ،وهو :إن كان الكالم هكذا نافعًا فً بعض األوقات.
نسأل

فهل ٌمكن أحٌا ًنا أن ٌعتبر الصمت خطٌئة ،تما ًما كما ٌحسب الكالم الشرٌر خطٌئة؟ وهل
ٌمكن أن ندان على صمتنا ،كما ندان على كالمنا!
نعم ،أحٌا ًنا ندان على صمتنا..
إن لكل شًء تحت السماء وق ًتا .وقد قال سلٌمان الحكٌم" :للسكوت وقت ،وللتكلم وقت" .فإن
كان للتكلم وقت ،فال شك أننا ندان إذا صمتنا فٌه.
فالبار ال ٌتكلم حٌن ٌحسن الصمت .وٌصمت حٌن ٌحسن الكالم.
إنما ٌعرف متى ٌتكلم ،وكٌف ٌتكلم .وٌضع لكالمه هد ًفا نافعًا روحًٌا .وقد قال الحكٌم" :تفاحة
من ذهب ،فً مصوغ من فضة ،كلمة مقولة فً موضعها".
وكثٌرً ا ما أمر هللا الناس بالكالم ،فكان ٌرسلهم أحٌا ًنا لإلنذار ،وأحٌا ًنا للتبشٌر ،وأحٌا ًنا إلعالن
حقه بٌن الناس.
إن هللا ال ٌكلم الناس مباشرة ،وإنما ٌكلمهم عن طرٌق أحبائه من البشر .هو ٌرٌدنا أن نعلن
ً
شهودا له على األرض..
وصاٌاه للناس ،وقد طلب إلٌنا أن نكون
فإن صمتنا عن الشهادة للحق ،ندان على صمتنا.
ً
مجاال للباطل أن ٌنتشر وأن ٌنتصر فإننا ندان على صمتنا.
و إن صمتنا ،وبصمتنا أعطٌنا
أٌضا على صمتنا.
و إن قصرنا فً إنذار البعض ،فأضر بنفسه أو بغٌره ،ندان ً
فإن رأٌت إنسا ًنا ٌسقط فً حفرة وهو ال ٌدرى ،هل تقول إن الصمت فضٌلة أم تحذره؟! وإذا لم
تحذره ،أال تدان على صمتك ،وٌطالبك هللا بدم ذلك اإلنسان؟
بهذا ٌكون هناك واجب على الرعاة أن ٌتكلموا ،وواجب مثله على اآلباء واألمهات ،وعلى
القادة الروحٌٌن ،وعلى المعلمٌن ،وعلى كل من هو فً مسئولٌة ..كل هؤالء كلفهم هللا أن ٌقولوا
كلمة الحق ،وأن ٌشهدوا لوصاٌاه فً العالم ..ومثل هؤالء ٌكون كالمهم أفضل من الصمت.
فلٌعطنا الرب أن نعرف كٌف ومتى نتكلم .ولٌعطنا الكلمة التً تتفق ومشٌئته الصالحة ،والتً
ثمرا فً قلوب الناس.
ٌعمل فٌها روحه القدوس فال ترجع فارغة ،بل تثمر
ً
وٌرى الرب ثمار هذه الكلمة فٌفرح وتفرح مالئكته ،وٌكون هو الذي تكلم ولٌس نحن ..ولٌتمجد
الرب فً صمتنا وفً كالمنا ،له المجد إلى األبد أمٌن.

